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  290-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:34. (  التقسيط بيع في معاملة على الك�م تتمة - 1

  ) 00:03:04(  ؟.الجديد بيته ليؤسس الجديد للموظف يعطى مبلغ وھو" تأسيس بدل" أخذ حكم ما - 2

  ) 00:08:40. (  أمثلة ضرب مع ؟ والخاص العام النص بين التوفيق كيف - 3

  ) 00:20:11(  ؟ اKعضاء ببعض التبرع حكم ما - 4

  ) 00:23:23(  ؟. تواطؤ بدون السمسار من شيئاً  الوكيل يأخذ أن يجوز ھل - 5

اف إلى يذھب أن يجوز فھل معه الطب ينفع ولم الجن من بمس أصيب رجل - 6   ) 00:25:46(  ؟ الجن إخراج أجل من عرَّ

  ) 00:33:39(  ؟. الربوية الفوائد من يتخلص كيف - 7

  ) 00:38:16(  ؟.أخذه للمسلمة يجوز فھل إليھا المسلمة [حسان موتھا بعد المسلمة جارتھا مالھا تعطي أن تريد كافرة امرأة - 8

  ) 00:42:02(  ؟ الشرعية اKمور بعض على والكفار المسلمين بين المجادلة تكون كيف - 9

  ) 00:48:43(  ؟ العدة تقضي وأين ؟ الخروج لھا يجوز وھل ؟ زوجھا عنھا المتوفي عدة كم -  10

  ) 00:52:02(  ؟ الدنيا في اKحياء بأحوال يعلم الميت ھل -  11

  ) 00:53:10(  ؟ الميت إلى تصل القرآن قراءة ھل -  12

  ) 00:55:34(  ؟ الغير عن الحج حكم ما -  13

  ) 00:57:01(  ؟. ا[س�مية اKحزاب في اgنخراط يجوز ھل -  14

  ) 00:58:36(  ؟ بھا الزواج منا Kحد يجوز فھل منھا رضعت وأنا أبي من أختي مع أبي زوجة من رضعت عمتي ابنة لي -  15

  ) 00:59:49(  ؟)  الطعام سائر على الثريد كفضل النساء على عائشة فضل(  الحديث معنى ما -  16

 قائماً  اKحمر الكتيب على الس�م عليه موسى رأى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن(  والمعراج ا[سراء حديث في جاء -  17
  ) 01:00:53(  ؟. يصلي قائماً  معنى وما صحيح ھو ھل)  يصلي

  ) 01:01:32(  ؟. السترة إلى المسبوق يمشيھا التي الخطوات مقدار ما -  18

 ) 01:02:22(  ؟.الشروق بعد ص�تھما اKفضل فھل الفجر ص�ة قبل الفجر ركعتي أَصلِّ  لم إذا -  19

   �� �� ��  

  

  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  



صورة نقدا خبمسني البنك اشرتاها يعين للبنك ألنه يشرتي سيارات كثرية فإنه يشرتي بسعر أرخص  :السائل 

  ؟ ...ويبيعها خبمسني لنفس هذا الرجل هل هذه الصورة جائزة ؟ يعين لو أن الرجل 

فهمت فهمت عليك ورايح تعرف أين فهمت أم ال ، ملا بوجه لك السؤال التايل وجتاوب أنت عليه ،  :الشيخ 

حنن الصورة السابقة أن وكالة السيارات تبيع السيارة كذا موديل خبمسني ألف نقدا سألتك أنا من قبل هل البنك 

اجلواب ، قلت ال البنك يبيع بالتقسيط بنفس  تطور السؤال وتطور ...يبيع خبمسني تقسيط قلت ال ؛ أما اآلن 

  .السعر الذي بتبيعه الوكالة بالنقد 

  .أنا افرتضت الصورة األخرى  :السائل 

معليش اآلن قلت هيك ، أنا ما قلت عليك غري هيك ؛ اآلن قلت هيك هي صورة حقيقة هي صورة  :الشيخ 

لك ، اآلن أنا أسألك الصورة هذه إن كانت خيالية أو  خيالية أنا ما يهمين التحقيق اآلن لكن هذه الصورة غري ت

إنسان بالبنك يلي أراد أن يبيع السيارة هذه باملواصفات املعروفة يف الشركة  ...كانت حقيقية ، إن كانت حقيقية 

يلي بتبيعها خبمسني نقدا وهي أن البنك رايح يبيعه بكم خبمسني تقسيطا جاء واحد غين مدين قال أنا بدي 

  نقدا من البنك هل يبيعه بأقل ؟أشرتي 

  .ال أعرف  :السائل 

ال تعرف ؛ لكن تفرتض أن يبيع بأقل ، إذا شو الفرق بني الصورة الثانية واألوىل ؟ وقف محار الشيخ  :الشيخ 

  . ...عند العقبة 

ب أو مسألة مهمة جدا ، أيضا حتدث يف قطر وهي أم حينما يتقاعدون مثال مع مهندس أو مع طبي :السائل 

موظف أو مدرس يعطونه ما يسمونه بدل تأسيس كأن يعطوه مثال ثالثني ألفا ليؤسس ا بيتا ، هذا املوظف جيد 

غالبا أن هذا املبلغ فوق حاجته فيذهب إىل حمل من احملالت فيأخذ منه وصل ومهي أو فاتورة ومهية ا أشياء 

إىل املوظف املعني املختص بذلك فيصرف املبلغ مث هو  بثالثني ألفا مث يذهب ذه الفاتورة إىل املكان املعني

  يشرتي بنحو مخسة آالف أو ست آالف مث يأخذ الباقي لنفسه ؛ فهذه الصورة كثري ما يسأل عنها ؟

اجلواب يف حدود ما شرحت طبعا ال جيوز ؛ لكن أول الكالم كأنه خيتلف مع آخره ، أعد يل الكالم  :الشيخ 

  تأسيس ؟األول موظف يعطى له بدل 

  .موظف يعطى له بدل تأسيس يعين هذا املبلغ ألجل أن يؤسس به بيتا  :السائل 

  مىت يعطى له ؟ :الشيخ 

  .عند ما يأيت البالد ويعمل يف بداية عمله ، طبعا هذا لبعض املوظفني وليس لكل املوظفني  :السائل 



  .ما يهمنا  :الشيخ 

  . ...فهذا املبلغ  :السائل 

  حدة ، طبعا هو حيتاج إىل معامالت حىت يصبح موظفا صح ؟واحدة وا :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

طبعا يعين مش جمرد ما اتصل مع املسئول وقال أنا بدي أشتغل عندك يقول له تفضل ، البد من أن  :الشيخ 

يعرف جنسيته وعمله وختصصه وشهاداته إىل آخره بعد كل هذه اإلجراءات يسجل امسه أنه هو موظف يف هذه 

  .لدائرة براتب كذا ا

  .ال ، هو قادم من أصله متعاقد من بلده  :السائل 

كل الدروب يتوصل على الطاحون ، وهذه أحسن يل جزاك اهللا خري معليش هو وصل يعين جاء موظف   :الشيخ 

  طيب جمرد ما يتصل مع املسئول شو بيعطوه ؟

  .بيعطيه بدل تأسيس أو وصل معني يأخذ به بدل تأسيس  :السائل 

  هذا الذي أنا أشكل علي بينما أنا فهمت من آخر كالمك خالف أوله ، أعطوه بدل تأسيس كم ؟ :الشيخ 

ما أعطوه مبلغ لكن يكون له حقا أن يكون له بدل تأسيس بشرط أن يأيت ذه األشياء يعين حيضر  :السائل 

  .فاتورة فاتورة ا هذا املبلغ وليكن مثال عشرة آالف أو ثالثني ألف 

ال ، أنا أظن يف هذا الكالم شيء ؛ ألنه أنا أعرف يف كل البالد يف بدل تأسيس مقطوع يعين األساتذة  :يخ الش

  .ملا يروحوا بيعطوه معاش شهري زائد سكن 

  .غري مقطوع يف هذه البالد غري مقطوع  :السائل 

أو شيك بامسه له ال ، الرجل يعطى منحة يسموا أو بدل تأسيس هذه املنحة ما بتكون نقدية : سائل آخر 

يعين هو البد عن طريق حمل أثاث يشرتي منه ويأيت بفواتري أنه اشرتى ذا املبلغ ويذهب ذه الفواتري أو هذه 

القائمة إىل الدائرة ويقول هذه األشياء اليت اشرتيتها أو طبعا يدلس أو يعرض عليهم فحينئذ يصرفون له مبلغا من 

ا إىل الشركة ويذهب إىل الشركة يعطيهم الشيك ويطعوا صاحب الشركة مبلغا من املال وليس هو له شخصيا وإمن

  . ...املال مخسة آالف أو أكثر أو أقل حسب بضاعته 

هذا أنا فهمته ، وشو كان اجلواب ؟ هذا أنا فهمته لكن أنا خايف وأعطيتك اجلواب أنه ما جيوز وإىل  :الشيخ 

ي أن القضية هكذا وأنا مثل ما يقولون عندنا يف الشام كثار غلبة ، أنا  اآلن أقول ما جيوز ؛ لكن مش داخل يف خم

كثار غلبة ، شو بدي بالتفاصيل هذه ، الفتوى على قدر النص أنت عم تقدم النص وأنا أعطيتك اجلواب أنه ما 



جيوز ، أما يا ترى هيك أو مش هيك واهللا مش داخل خمي ، طيب هذا مش بيعطوه سكن ، وال السكن كمان 

  على كيفه ؟ طيب السكن غري مفروش ؟

  .بيعطوه سكن غري مفروش  :السائل 

  والسكن من يدفع األجرة ؟ :الشيخ 

  .نفس الطريقة حيدث شيء كهذا  :السائل 

  .كمان نفس الطريقة ، اهللا يعينهم من هؤالء احملتالني   :الشيخ 

  

نصا ، احلديث األول لتميم الداري رضي بدي أعرف وجه االتفاق باحلديثني الصحيحني ومل أحفظهما  :السائل 

واية احلديث تفيد  ...اهللا عنه احلديث الطويل املشهور يف الصحيح الذي يقول بأنه تاه يف سفينته يف البحر 

  . ...بأن الرسول عليه السالم قال هذا الذي قاله متيم الداري يوافق الذي أقول لكم 

  .كنت أقوله لكم   :الشيخ 

ن أعلم وحديث آخر ال أحفظه نصا يقول بأنه مل تبقى نسمة واحدة أي شيء فيه حياة على ومل أك :السائل 

هذه األرض بعد مائة عام من هذا الوقت ، فما وجه التوفيق حيث فهمنا من احلديث األول أن املربوط هو 

  .ال يزال حيا الدجال واملكبل باجلنازير بذلك الدير فكيف التوفيق بني احلديثني إنه هذا من أزل بعيد و 

  .أنا رايح أزيد لك مشكلة على مشكلة ، منشان نفجرها باملرة شو رأيك ؟ ثق متاما  :الشيخ 

  .أفضل  :السائل 

  .عيسى عليه السالم كمان حي  :الشيخ 

  .أفهم ذلك لكن رفع إىل السماء بنص القرآن وآمنا بكالم اهللا  :السائل 

  بس هو أليس حبي ؟ :الشيخ 

  . نعم حي :السائل 

  طيب شلون التوفيق ؟ :الشيخ 

  .هو يف السماء الدنيا ، وحديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف هذه الدنيا  :السائل 

  .ال ، ما يف هيك  :الشيخ 

  ؟ ...لو كان كذلك األمر ملاتت  :السائل 

  .ال ، ما يف هيك يف احلديث الدنيا ؛ أرأيتكم ليلتكم هذه  :الشيخ 



شكال يا شيخنا ؛ ألنه يف النظريات توفاه اهللا بعد مائة سنة من هذا احلديث واملالئكة هذه زادت اإل :السائل 

... .  

لذلك أنا بدي أجاوبك جذريا عن هذه املشكلة وغريها وهي سؤالك يشبه متاما كيف التوفيق بني قوله  :الشيخ 

أحلت لنا ميتتان ( : ة والسالم وبني قوله عليه الصال ))حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير (( : تعاىل 

  كيف يكون التوفيق ؟  )ودمان 

  .هذا بنص وهذا بنص  :السائل 

  ليس هذا اجلواب ، أنا أجاوبك على طريقتك هذا نص وهذا نص هل احنلت املشكلة ؟ :الشيخ 

  .ال  :السائل 

حرمت عليكم الميتة (( إذا ما احنلت املشكلة ، إذا التوفيق الذي يعرف علم األصول يقول اآلية  :الشيخ 

  . ...إىل آخر اآلية نص عام يعين  ))والدم 

  .وجه العموم  :السائل 

طول بالك ، أنت اآلن اسرتيح خذ نفس اسرتيح أنت يلي عندك القته ، يأيت دوري أنا بدي ألقي يلي  :الشيخ 

  عندي صح ؟ 

  .جزاك اهللا خريا  :السائل 

حرمت عليكم (( أنت ألقيت ما عندك وأنا بدي ألقي ما عندي  وهل جزاء اإلحسان إال اإلحسان ، :الشيخ 

  معىن اآلية كل ميتة وكل دم حرام ، واضح هذا املعىن إىل هنا ؟ ))الميتة والدم 

  .نعم  :السائل 

  . ...كويس ، لكن يأيت حديث ويعارضه على حد تعبريك أنت اآلن بتقول يعارضه ، أنا ما بقول هيك   :الشيخ 

  .أنا أقول باالتفاق ال ،  :السائل 

هناك يقول كل  )أحلت لنا ميتتان ودمان ( ـ احلديث يقول  ...ال ، أنت اآلن بدك تأخذ نفس طويل  :الشيخ 

ميتة وكل دم حرام ، هنا أقول أحلت لنا ميتتان ودمان احلوت واجلراد والكبد والطحال ، كيف التوفيق ؟ ما 

ا نص مثل ما أنت فعلت ، أنا هيك أفعل لكن ما حل بصلح نقول هذا نص وهذا نص ؛ ألن هذا نص وهذ

كل ميتة إال ميتة اجلراد واحلوت ، وكل دم إال دم الكبد والطحال ، يسمونه الفقهاء النص : اإلشكال ، التوفيق 

  القرآين عام و النص احلديثي خمصص هلذا النص العام ؛ هل هذه الفلسفة مسعت ا بزمانك ؟

  ؟ ...يث لكن هنا يف احلد :السائل 



ال لكن أيش أنا سألتك سؤال وما عطتين جواب هذه مشكلة ؛ فأنت السؤال مل تفهمه ومع ذلك  :الشيخ 

إن (( تستعجل مثل غريك وبتقول لكن ، لكن هذه مجلة استدراكية تستدرك على ماذا ؟ وأنت ما فهمت السؤال 

نه هذا نص عام وهذا حديث خاص ، أنا أقول هل مسعت ذه الفلسفة إ ))في ذلك آليات ألولي األلباب 

واخلاص خيصص النص العام وبتطلع النتيجة غري النتيجة اليت بتفهمها أنت ملا بتقرأ النص العام ، أنا شرحت لك 

أي حرمت عليكم كل ميتة وكل دم ، هيك النص  ))حرمت عليكم الميتة والدم (( النص العام بصورة واضحة 

  يت يف البحر هل جيوز أكله أم ال ؟ ماذا تقول له ؟القرآين ، لو سألك سائل السمك امل

  . ...حسب ختصيص حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم  :السائل 

ال تقول حسب وما حسب ماذا تقول له ، هل يعرف ذاك حسب ما حسب هو رجل عامي جائي  :الشيخ 

  . ...يسألك سؤال مسك طايف يف البحر 

  .جائز  :السائل 

ا ، جائز ؛ يأيت واحد متفلسف عليك مثل حكاييت أنا ، يقول لك واآلية شو نساوي فيها ، اآلية ه :الشيخ 

  تقول كل ميتة حرام ؟

  .جنيب له حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :السائل 

  يعين يتضرب اآلية باحلديث يعين ؟ :الشيخ 

  .ال ، نريد وجهة نظر االتفاق بينهم  :السائل 

  و وجه االتفاق ؟ الفلسفة اليت أنا حكيتها هي وجه االتفاق هل فهمتها ؟شو ه :الشيخ 

  ...ختصيص هنا يا شيخ  :السائل 

  فهمتها يا أخي أنا أسألك ؟ :الشيخ 

  .وجه العموم ووجه اخلصوص يف هذه املسألة  :السائل 

  يعين فهمتها ؟ :الشيخ 

  .نعم فهمتها  :السائل 

  .إذا فهمت هذه تفهم تلك  :الشيخ 

  . ...طيب يأيت هنا ناس  :السائل 

  إذا فهمت هذه فهمت تلك وخلصت الشغلة ، صحيح هيك ؟ ...مش طيب ،  :الشيخ 

املسألة يثريوها العامة خبصوصها ذه املسألة يلصقوها عم يقولون يا أخي طيب التخصيص للخضر بأنه  :السائل 



  .حي يف أحاديث يستشهدون ا ال نعلم مدى صحتها 

  هذا سؤال ثاين أم أيش ؟ :الشيخ 

  .ال ، هذا جديد  :السائل 

  يعين انتهينا من القدمي ؟ :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

  جزاك اهللا خريا ، شلون صار التوفيق عندك بالنسبة للسؤال األول ؟ :الشيخ 

  .وجه العموم يف اآلية القرآنية  :السائل 

  ية ؟ال ، سؤالك أنت مش سؤايل أنا ، أنت ما جبت آ :الشيخ 

ذكر الدجال هنا ورد حبديث بتخصيص الدجال ذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بأنه حي  :السائل 

  .ووجه العموم بباقي املخلوقات إال ما خصص بأنه سيموت 

  .كويس يعين طاح اإلشكال   :الشيخ 

  .نعم طاح اإلشكال  :السائل 

  جزاك اهللا خري ، هات شو عندك ؟ :الشيخ 

يف ناس يدعوا ويقولوا ويشتهدوا بأحاديث ال أدري مدى صحتها ومل أقف على حديث صحيح يف هذه  :ئل السا

  املسألة منه أن اخلضر عليه السالم ما زال حيا ؛ فهل هذا صحيح ؟ 

  ما كان هذا سؤالك الثاين هيك تطور اآلن ؟ :الشيخ 

  .نعم تطور السؤال ورايح يتطور اجلواب  :السائل 

حان اهللا أنا كان يعين أنفع لك أنك تظل على سؤالك الثاين يف تعبريك األول ، شايف هذه الفلسفة سب :الشيخ 

  شلون ؟

  أردت يف السؤال هل هذا صحيح ؟ :السائل 

يا حبييب هذا سؤالك بالصورة الثانية ، أما صورتك األوىل كانت أحلى عندي ، لو أنك رجعت هلا أنا  :الشيخ 

ك شو قلت أنت يف ناس يقولون ويوردون علينا إشكال إنه يقولون هذا اخلضر حي ، رايح أسألك رايح أقول ل

إذا حنن نستثين اخلضر مثل ما استثنيتم أنتم الدجال من ذاك احلديث العام ، هيك أنت قلت باألول وبعدين 

  .تطور سؤالك الثاين 

  .هذا الذي أريده  :السائل 



  .لين يف حديث صحيح يف اخلضر ؟ ال ، ما يف حديث صحيح أنا بدي أرجعك هلنا وأنت رجعت تسأ :الشيخ 

  .إذا انتهى يعين مات  :السائل 

ال ، ما انتهى ألن اإلشكال الذي أوردته أنت يف األول ما أخذت جوابه ؛ فنحن بدنا نعلمك كيف  :الشيخ 

ر مش على كيفكم السؤال وكيف اجلواب ، سؤالك األول بارك اهللا فيك ها حنن نستثين اخلضر نقول هلم األم

ومش على كيفنا ، ملا حنن استثنينا الدجال جبنا لكم حديث مش رأسا نقول هلم هذا حديث مش صحيح ال ، 

بنخليهم يتحركوا شوية معنا ، نقول هلم حنن جبنا لكم حديث من صحيح مسلم ، أنتم جيبوا لنا حديث حىت 

فنقول هلم هاتوا احلديث الذي يستثين  ...نشوف من غري صحيح مسلم ، كويس ؟ هي حنن واسعني يعين 

  .اخلضر من احلديث األول العام يعين مش رايح جييبوا حديث عرفت شلون ؟ ألم ما عندهم حديث 

ولذلك أنا سألتك ألنه لنظرك يف علم احلديث أكثر منا فأردت أن أتأكد هل يوجد حديث يف هذا  :السائل 

  .ألنه حنن مش واجدين حديث ذا 

نت مش فاهم علي ، أنا ما عم ألومك أنه ليش سألت يف حديث أو ما يف حديث ذا ،  أنا عم أ :الشيخ 

ألومك إن كان عندي لوم عليك وأنا ما عندي لوم عليك ، ال لك وال لغريك وإمنا يف عندي التوجيه للسائل  

، سؤالك األول هو كيف ينبغي أن يسألوا وما يضطربوا يف السؤال فيبدأ بالسؤال من هنا وينتهي من هنا 

األحسن كان وأنت عرفت أن هذا السؤال هو األحسن ، وهو أن يقال هلذا الصويف أو غريه حنن استثنينا من 

  احلديث العام حديث الدجال حبديث آخر صح ؟

  .نعم  :السائل 

ضر كمان إذا هاتوا أنتم حديثكم املتعلق باخلضر حىت نقول لكم مثل ما حنن قلنا عن الدجال إن اخل :الشيخ 

  .مستثىن لكن ما فيه عندهم 

حنن سألنا كثري يف هذه املسألة لكن األغلبية يتفلت ملا يتطلب منه الدليل يقول لك موجود يف صحيح   :السائل 

  .كذا فتبحث فال جتده ، فأحببت أن أسألك على أساس يكون شايف اجلواب 

  

و حكيت أنا صورة خاصة يب ، أنا إنسان راعي ال زرع القرنية قلت يا شيخ إنه ما جيوز ولكن ل ... :السائل 

  ألن عندي قرنية إال إذا غريت هذه القرنية فما هذا احلكم أنا عندي قرنية ؟ ...أستطيع أن أعمل 

  معليش يا أخي ، هل سؤالك هذا ما سبق توجيهه وما سبق جواب منا ؟ :الشيخ 

  .نه متعلق يب أنا ما شفاين جواب األخ يعين هو ما كفاين أنا ؛ أل :السائل 



  طيب أنت اآلن القرنية من أين ستحضرها ؟ :الشيخ 

بقولوا إنه يتربع ا ناس واألصح إنه يف األردن ما أحد يتربع ا بل تأيت من دول اخلارج ؛ ألنه يف  :السائل 

  ؟ ...األردن ممنوع يقيموها من أحد فيقولون إا تأيت من دول اخلارج 

  البحث العلمي ما يقبل احلماس ، حيتاج إىل هدوء ، القرنية من أين تأيت ؟واحدة واحدة ،  :الشيخ 

  .يقولون من دول اخلارج  :السائل 

  دول اخلارج من مني جييبوها ؟ :الشيخ 

  .من الناس  :السائل 

  أحياء أم أموات ؟ :الشيخ 

  .أكيد أموات  :السائل 

لسابق أن هذه القرنية يا من حي وهذا إضرار ، أو ها ، شوف بقى أين درنا هنا وهنا رجعت لكالمي ا :الشيخ 

  من ميت ؛ شو أنت الشيء اجلديد الذي جبته ؟

  يعين القرنية من كافر من اخلارج ؟: سائل آخر 

  هذا من عندك أنت جبته ، أنا أسأله هو ، شو اجلديد الذي جبته من سؤالك ؟ :الشيخ 

  . ...سؤايل  :السائل 

  هو سؤالك ، شو اجلديد الذي جاء يف سؤالك ؟أنا مش عم أسألك ما  :الشيخ 

أقول ما فيه جديد لكن ما فهمت اجلواب السابق يعين ما دخل ملخيليت اجلواب الشايف بأنه جيوز أو ال  :السائل 

  جيوز ؛ ولكن هنا يف مسألة طرحها األخ خلينا نقول من طرحها مثال هذا كافر فهل جيوز أن نأخذ قرنيته ؟

ن بتقول ، شو الشيء الزائد يلي جبته أنت ولو أنه طلبت املدد من صاحبك ، شو الشيء أنت شو اآل :الشيخ 

  اجلديد ؟

  .أنه هذه القرنية من كافر  :السائل 

  من كافر ، طيب فامليت الكافر ليس له حرمة خبالف املسلم ، طيب شو عرفك أن هذه قرنية كافر ؟ :الشيخ 

  . أقول يف األردن ال يوجد قرنيات :السائل 

عم حنكي عن القرنيات اليت حتضر من اخلارج شو عرفك أا قرنية كافر ؟ هل كل شيء يأتينا من اخلارج  :الشيخ 

  الزم يكون من كافر أم يف احتمال تكون قرنية مسلم أيضا ؟

  .يف احتمال لكن قليل  :السائل 



  . ...جبوز ميت مات هناك ووضعوه يف الثالجة وما أدري أيش وإىل آخره  :الشيخ 

  .يأيت معها كثلوج : سائل آخر 

  .كثلوج   :الشيخ 

  فيقولون هذه القرنية تابعة جلورج مثال تربع ا قبل وفاته وأنه حصل معه حادث سري وهكذا ؟ :السائل 

  . ...أنا أعطيتك اجلواب إذا عرفت إنه قرنية كافر جاز وما بنقول اهللا يهديك فيها  :الشيخ 

  الوكيل شيئا من السمسار بدون تواطؤ ؟هل جيوز أن يأخذ  :السائل 

  هل يأخذ شيئا من السمسار ؟: الشي 

نعم بدون تواطئ ، الوكيل يعين واحد عنده عقار وله وكيل معني متوكل يف بيعه أو تأجريه فهذا الوكيل  :السائل 

لوكيل شيئا من جاءه مسسار فأخضر له بيعه مثال فبعد انتهاء البيعة أو شيء من هذا خليها بعدها أخذ هذا ا

  .السمسار بدون تواطؤ 

  ملاذا ؟ لو كان األصيل موجود السمسار شو ساوي ؟ :الشيخ 

  لو كان أيش ؟ :السائل 

األصيل صاحب الدار صاحب العقار ؟ وجاء مسسار شو يساوي السمسار مع صاحب العقار هل  :الشيخ 

  يعطيه شيئا ؟

  . ...ممكن يعلم ذلك و  :السائل 

  .أنت اآلن ، قلت ممكن شكلتها  :الشيخ 

  . ...إذا علم صاحب العقار أو مل يعلم أن هذه املسألة وقعت ، ممكن يعلم  :السائل 

  .اهللا يهديك رجعت إىل الوكيل أنا حبكي عن األصيل  :الشيخ 

  .األصيل يعلم وما فيه حرج عنده  :السائل 

  شلون ؟ :الشيخ 

  . ...ما عنده مانع بأن يأخذ الوكيل من ما يف حرج أن يأخذ عمولة صاحب العقار  :السائل 

  .مش هذا سؤايل ، الوكيل يأخذ من السمسار  :الشيخ 

  .والسمسار ما يعطي لصاحب البيت شيئا  :السائل 

  ملاذا يعطي الوكيل وال يعطي األصيل ؟ :الشيخ 

  .رجل ضعيف  :السائل 



ين مثل البخشيش يلي بيعطوه لألجري هذا هو بدنا نفهم حنن ليش بيعطي هذا وما بيعطي هذا ؟ يع :الشيخ 

  .الصانع ، هذا بده سؤال ؟ أنا أخشى أن يكون وراء األكمة ما وراءها 

  . ...ال ، ما وراءها شيء  :السائل 

  .أنا أخشى أن تكون هذه رشوة ، رشوة للوكيل  :الشيخ 

  .اشرتط على هذا الوكيل أن ال يأخذ شيئا  ...شيخنا صاحب العقار  :السائل 

  .إذا اشرتط ال جيوز أن يأخذ  :خ الشي

  وإذا مل يشرتط ؟ :السائل 

  .إذا مل يكن رشوة فيجوز نعم  :الشيخ 

  

يقول السائل إنسان أصيب مبس من اجلن ومل ينفع الطب يف عالجه وال يوجد من خيرج هذا اجلن من : احلليب 

  ز له أوم ال ؟ وماذا يفعل ؟املصاب ؛ فإذا جلأ إىل عراف من أجل أن خيرج اجلن من بدنه فهل هذا جيو 

( : أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال : إذا كان السائل يعين ماذا يقول حينما يقول عرافا فاجلواب  :الشيخ 

، إن كان يعين ما يقول ؛ أما إن كان يعين أنه )من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد 

ريقة مشروعة وهي حمدودة جدا وهي أن يتلوا آيات من القرآن الكرمي أو رقى ثابتة عن يأيت إنسانا خيرج اجلن بط

النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وتعويذات يقرأها على هذا املمسوس أو هذا املصروع فقد يشفى بإذن اهللا تبارك 

ا أنفسهم ملعاجلة هذا اجلنس وتعاىل ؛ أما إن كان يستعمل أشياء أخرى كما يبلغنا عن كثري من هؤالء الذين نصبو 

من الناس أال وهم املمسوسون يزعمون أم مؤاخون جلين وأم يتصلون معهم أو معه كلما أراد وأنه يتكلم معهم 

وأنه يسمع كالمهم وأم ينصحونه ويدلونه على مرض هذا املمسوس وعلى العالج وما شابه ذلك ، فهذا هو 

 عليه وسلم عن إتيانه وهو من االستعانة باجلن املنهي عنها مبثل قوله العراف الذي ى عنه الرسول صلى اهللا

وأنه كان رجال من اإلنسان (( : تعاىل حكاية عن لسان اجلن الذين آمنوا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم قالوا 

هذا  أي تعبا وضالال ومقتا ؛ فحينئذ ال جيوز الذهاب إىل مثل ))يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا 

، يعين يطلب شرب "وداوين باليت كانت هي الداء " الكاهن أو العراف ألن ذلك يكون على مذهب أيب نواس 

اخلمر ، هكذا يكون شأن هذا اإلنسان املصاب باملس من بعض اجلان حينما يأيت بعض الناس لالستشفاء على 

آيات من القرآن كما ذكرنا أو من التعاويذ  يديه وهو يستعني باجلن وليس فقط يتلوا على اجلين املتلبس باإلنسي

الثابتة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ؛ فإخراج اجلن ذه الطريقة القرآنية أمر جائز ومفيد ألنه من باب 



أما ما سوى ذلك غري التالوة القرآن واألدعية  )من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل ( : قوله عليه السالم 

ة عن الرسول عليه السالم فهو تدجيل يف تدجيل فال جيوز االتيان ؛ فحينئذ نقول ملن كان مبتلى أن يقصد الوارد

إىل مثل إنسان صاحل معروف بأنه يقرأ على اجلين وميكن أنه ربنا عزوجل يفيد املمسوس مبثل هذه القراءة ؛ فإن مل 

، وكثري من األمراض يصاب ا بعض الناس  يستفد فحسبه اهللا ؛ ألن اهللا عز وجل يبتلي عباده مبا يشاء

وتستعصي هذه األمراض على األطباء مجيعا ويعيش ويعيش ويعيش مث يأتيه اليقني ذا املرض ميوت به لكن 

  .يسعى إال أن سعيه جيب أن يكون سعيا مشكورا ؛ نعم 

  يقول السائل نرجوا تفصيل القول يف حكم الزواج من الكتابيات ؟: احلليب 

فلسفة يف التعبري لكنها لطيفة ، أن يكون حمصنا باألخالق اإلسالمية ، أما حمصنا فمعروف إنه تعبري  : الشيخ

شرعي أن يكون متزوجا وبذلك حيفظ نفسه بأن يتسرب إليه شيء من فساد ذلك اتمع الذي اضطر للذهاب 

نظر اإلسالم مقبوال مشروعا جائزا  إليه من أجل حتصيل العلم الذي ارتضاه لنفسه وبشرط أن يكون هذا العلم يف

على األقل ؛ فإذا حنن نقول اليوم ال جيوز أن يتزوج املسلم بغري املسلمة ألن هذه الغري املسلمة ليست تدخل جوا 

إسالميا تنطبع بأخالقه ألنه نفس اجلو هذا ليس إسالميا ألنه حنن عم نشوف نساءنا املسلمات وبناتنا املسلمات 

هم تربية إسالمية إال ما قل وندر جدا ، والنادر ال حكم له كما يقال ، فكيف ندخل إىل مش مستطيعني نربي

بيوتنا من يكون أبعد ما يكون عن عقائدنا وأخالقنا وسلوكنا فضال عن عاداتنا ؛ لذلك نسأل اهللا تبارك وتعاىل 

فنا الصاحل ، فإم هم القوم ال أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا للتفقه يف كتاب ربنا ويف سنة نبينا وعلى منهج سل

  .يشفى جليسهم ، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

  

  .نعم  :الشيخ 

  .السالم عليكم  :السائل 

  .وعليكم السالم  :الشيخ 

  كيف حالك يا أخي ؟   :السائل 

  .خبري واحلمد هللا  :الشيخ 

  .ة أو أربعة أيام أنا أكلمك من كندا أبو معاذ الذي اجتمع معك منذ ثالث :السائل 

  ما شاء اهللا وصلت إليها ؟ :الشيخ 

  .وصلنا أخي احلبيب  :السائل 



  .احلمد هللا على السالمة  :الشيخ 

  .اهللا يسلمك ويبارك فيك ، الناس هنا يبلغونك السالم كثريا جدا  :السائل 

  .وعليك وعليهم السالم ورمحة اهللا وبركاته  :الشيخ 

  أخي احلبيب عندي مسألتني تقريبا ؟ جزاك اهللا خريا يا :السائل 

  .تفضل  :الشيخ 

اهللا جيزيك اخلري ، يف أخ يف مدة السابقة يريد أن يبيع عقار معني وهذه القضية حصلت يف فرنسا فطبعا  :السائل 

احلكومة تفرض عليه أن يضع نسبة عشرة يف املائة من قيمة العقار يف البنك ، تفرض عليه حبيث إذا طلع عليه 

  ب من احلكومة تستطيع احلكومة حتصل هذه الضرائب من املبلغ املوجود يف البنك ؟ضرائ

  .وإن مل يفعل ؟  :الشيخ 

  .ما يتم البيع واحلكومة ال تقبل هذا  :السائل 

  .أيوه تابع  :الشيخ 

احلكومة عند ما تضع هذه الفلوس تضعها بالربا يف البنك فهو طبعا تتم اإلجراءات وقد تأخذ  :السائل 

اإلجراءات سنة سنتني ثالث حىت تنتهي القضية مع احلكومة فتمت هذه القضية وتقريبا أخذت سنتني إىل ثالث 

  سنوات ، اآلن متت القضية فطبعا طلع له ربا من البنك حوايل ثالثني إىل أربعني ألف دوالر ؟

  .اهللا أكرب  :الشيخ 

قها فسوف حيرقها ، هل يتصدق ا ؟ هل يرسها إىل فماذا يفعل ذه الفلوس هل حيرقها إذا قلت حير  :السائل 

  فلوس الزكاة أم ماذا يفعل ؟ 

  .أنا أبارك هلذا اإلنسان هذا اجلهاد أوال وأبارك له سؤاله ثانيا  :الشيخ 

  .اهللا جيزيك اخلري  :السائل 

إمنا يصرفها فيما يعرف واجلواب أنه ال حيرق هذه الدوالرات وال يتصدق ا وال يضعها يف أموال الزكاة و  :الشيخ 

عند العلماء باملرافق العامة ، واملرافق العامة هي كل مصلحة أو كل إصالح يقوم به صاحب هذا املال يستفيد 

  .منه مجهور املسلمني وال يستفيد منه شخص واحد 

  املركز الذي قائمني عليه هل يصح أن يستخدمها له ؟  :السائل 

مركز إسالمي فينبغي أن يكون ماله زكيا وأن يكون نظيفا وإمنا املرافق العامة كمثال  ال ، املركز القائم عليه :الشيخ 

مستشفى يعاجل فيه مرضى املسلمني جمانا أو مثال طريق حيتاج إىل تعبيد فيعبد أو مكان قفر حيتاج إىل ماء 



  .عامة فيسحب إليه ماء يستفيد منه الناس كلهم الدواب وحنو ذلك ، هذه أمثلة من املرافق ال

  إذا كانت مدرسة تدرس الطالب املسلمني ؟ :السائل 

  .ال ، ال ، أنا أرجوا أن ال يدندن ذا املال يف األمور الشريفة  :الشيخ 

  .جزاك اهللا خريا ، شيء طيب هذا يا أخي احلبيب : أبو معاذ 

  .بارك اهللا فيك  :الشيخ 

  . كندية نصرانية طيب السؤال الثاين أن امرأة هنا يف كندا يعين :السائل 

  كانت نصرانية وما تزال ؟  :الشيخ 

نصرانية وما زالت ، وكانت هلا جارة صديقة مسلمة كانت تربها وتزورها وحتسن إليها فبلغت من الكرب : أبو معاذ 

  .عتيا وهي على مشارف املوت 

  املسلمة ؟ :الشيخ 

  .ال ، بل الكندية الكافرة ، :السائل 

  .أيوه طيب  :الشيخ 

  .تريد أن تعطي أمواهلا هلذه املسلمة اليت كانت تربها وتبلغ مائة ألف دوالر تقريبا  :ائل الس

  .ما شاء اهللا  :الشيخ 

فرتيد أن تعطيها هذا املال للمسلمة على شرط أن تعتين املسلمة على قربها فتزرع الورد على القرب وهناك  :السائل 

ز للمسلمة أن تأخذ هذا املال وتفعل هذا هلذه النصرانية طقوس تبع النصارى هنا ، هذا شرطها ؛ فهل جيو 

  العجوز لو ماتت ؟

  .ال جيوز  :الشيخ 

  ال جيوز ؟ :السائل 

  .إن وهبت هذه النصرانية ماهلا لتلك املسلمة دون أي شرط حل هلا وإال فال  :الشيخ 

  .اهللا جيزيك اخلري يا أخي احلبيب  :السائل 

  .اهللا حيفظك  :الشيخ 

بالنسبة يا أخي العزيز حلجاب املرأة غطاء الوجه لقد مسعنا ما تقولونه أنتم فأنتم تقولون كلمة مستحب  :السائل 

  وليس واجب أال تزال على هذا الرأي ؟

  .وما زالت ويف كل يوم ازداد إميانا بذلك  :الشيخ 



  .جزاك اهللا خري وبارك فيك  :السائل 

  .وفيك  :الشيخ 

  .م عليك يف أخ يريد أن يسل :السائل 

  .يتفضل  :الشيخ 

  .خذ تكلم معه  :السائل 

  .هاته  :الشيخ 

  .السالم عليكم شيخنا : األخ 

  .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته  :الشيخ 

  .بسام اهلضم من كندا يا شيخ : األخ 

  .أهال ومرحبا  :الشيخ 

  . مأجور يا شيخ وبارك اهللا فيك ويضعها يف ميزان حسناتك: بسام العظيم 

  .اهللا يتقبل منك إن شاء اهللا ما تقول  :الشيخ 

  .آمني يا رب العاملني وإن شاء اهللا نلتقي عن قريب بإذن واحد األحد : بسام 

  .أهال ومرحبا بك  :الشيخ 

  بارك اهللا فيك يا شيخ هل توصي بشيء ؟: بسام 

  .نوصيك بتقوى اهللا  :الشيخ 

  .ال إله إال اهللا : بسام 

  .نتم يف بالد الكفر وخاصة وأ :الشيخ 

  .نعم يا شيخ : بسام 

  .ويف بالد الفسق والفجور  :الشيخ 

  .ال حول وال قوة إال باهللا : بسام 

  .فحوطوا أنفسكم بالتمسك بأخالق دينكم وعبادتكم لربكم  :الشيخ 

  إن شاء اهللا : بسام 

  .وأرجوا لكم التوفيق  :الشيخ 

  .وبارك اهللا فيكم يا شيخ : بسام 



  .وفيك بارك  :الشيخ 

  .ال إله إال اهللا : بسام 

  .أهال ومرحبا  :الشيخ 

  .السالم عليكم ورمحة اهللا : بسام 

  .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته  :الشيخ 

  .ما شاء اهللا جهزت له األشرطة ورتبتها له لكن مل حيضر ألخذها : أبو ليلى 

  .مل يأيت يا ليت قلت يل كان قلت له  :الشيخ 

  .ما أحببت أن أقطع كالمك : ى أبو ليل

  

  .اهللا يسر أمرنا وأمرك  :السائل 

  .اهللا حيفظ  :الشيخ 

  .نريد أن نسأل سؤاال يا شيخ  :السائل 

  .تفضل  :الشيخ 

سؤال كاآليت سألين إياه أحد الناس نسأل اهللا العفو والعافية لنا وهلم إن شاء اهللا ، يف كافر مات قبل  :السائل 

  . ...مخسمائة عام 

  .معك مع العجب  :الشيخ 

  .وكافر آخر مات هذا اليوم  :السائل 

  .اهللا يهديه هذا السائل  :الشيخ 

أي نعم ، فكيف يعذب هذا قبل مخسمائة عام وهذا الذي مات اليوم ؟ إذا اهللا جل جالله هو يقول  :السائل 

  إنه ليس بعدل ؟

  أنت مسلم ؟ :الشيخ 

  .احلمد هللا  :السائل 

  ؟وهو  :الشيخ 

  .كافر   :السائل 

  طيب شو ما لك وله ؟ :الشيخ 



  .هو يقول يعين  :السائل 

  افهم مين مالك وماله ؟ شو بدك فيه ؟ :الشيخ 

  .واهللا ما بدي منه شيء  :السائل 

طيب ما جيوز أنت تناقش هذا الكافر ألنه يلي يناقش الكفار أوال بده يكون عنده علم بالكتاب والسنة  :الشيخ 

ه يكون عنده عقل وفهم ومعرفة كيف يناقش الكفار ؛ فهذا اإلنسان ما يبدأ به يف اإلجابة عن ، وثانيا بد

إشكاله ، يبدأ به هل يؤمن باهللا كخالق هلذا الكون أم ال ، مث يتسلسل به إىل أن يصل إىل هذه الكفرية ؛ حينئذ 

لة هذه مادام هو كافر باألصل وهو كافر ممكن جناوبه عليها ، أما نقفز كل املراحل هذه ونأيت حناول نقنعه بالضال

باهللا عز وجل ، بدك تقنعه أنت إنه اهللا الذي ال وجود يف ذهنه هو عادل وغري ظامل ، هذا مستحيل ؛ لذلك 

  .أنصحك ال تشغل نفسك معه 

كذا واهللا ما شغلت نفسي يا شيخ ، هذا هو من الناس الذين نسأل اهللا العفو والعافية فهو يقول لك   :السائل 

وكذا ، ويضع شبهات حول هذه النقطة فأنا قلت له يعين يا شيخ بارك اهللا فيك أول الكتاب الذين يؤمنون 

  .بالغيب هذا جوايب له كان 

  .ما يفيد هذا اجلواب له ؛ ألنه هو مش مؤمن بالكتاب وال مؤمن برب الكتاب ، شو الفائدة معه  :الشيخ 

  .واهللا ما فيه فائدة  :السائل 

هذا مرة يف زمانه وأنا يف دمشق واحد جاء وسألين أنه كيف حممد أسري به إىل السموات العلى وحنن  :الشيخ 

نعلم علميا أنه يلي يتجاوز طبقة اهلواء ميوت ؟ قلت له أوال أنت مؤمن باهللا ؟ قال نعم أؤمن باهللا ، طيب هل 

ين قلنا له هل أنت تؤمن خبوارق العادات أنت مؤمن برسول اهللا ؟ قال مؤمن برسول اهللا ، هكذا كان يقول وبعد

؟ قال ال ، قلت له هل تؤمن بالطب ؟ قال نعم ، قلت له الطب يقول إن بعض البشر له قلبان قلب يف اليمني 

وقلب يف اليسار شو علمك أنت بالطب ؟ هل تعرف بالطب ؟ قال ال ، قلت له إذا األطباء كتبوا ونشروا يف 

ما تعرفه هل تؤمن به أم ال ؟ قال نعم أؤمن به ، قلت مع أن هؤالء أطباء كفار  االت هذا اخلرب الذي أنت

وخنازير وممكن يكونوا خمطئني ويكونوا مغرضني وا وا إىل آخره ، فإذا ربنا يلي تؤمن به أخربنا على لسان أصدق 

الحرام إلى المسجد سبحان الذي أسرى بعبده ليال من المسجد (( الناس وهو رسول اهللا بأن اهللا أوحى إليه 

أنت هل تشك ذا اخلرب ؟ مث أريته جملة اهلالل يلي كان يصدرها كافر يف مصر امسه جورجي  )) ...األقصى 

زيدان ، خليته يشوف جملة مصور فيها ديك يف اليابان واضعينه على سور ارتفاعه أربع أمتار ، والديك حجمه 

اجلدار قلت له هل تؤمن ذا ؟ قال مادام الصورة هيك ، قلت  تقريبا شربين ، الذيل تبعه واصل األرض من فوق



له هذا هو خرق العادات ، فاهللا عز وجل الذي خلق الديك بالصورة اليت نعرفها من أجل أن ينبهنا من غفلتنا إنه 

ا بعض هذه مش طبيعة كما يقول الدهريون والطبعيون إمنا هذا بتقدير اهللا عزوجل وقدرته ، كل مدة ومدة يظهر لن

خوارق العادات حىت حييي شعورنا يلي تلبد يف قلوبنا التأثر بالعادة ، فربنا يذكرنا مبثل هذه األمور اخلارقة للعادة 

فكما خرق اهللا عزوجل عادة يف احليوانات فيخرق العادة يف البشر وهم املكرمون عند اهللا عزوجل بنص القرآن 

الرسل وبصورة أخص أن يكرم أفضلهم وسيدهم وهو نبينا عليه وخباصة أن يكرم منهم أكرمهم وهم األنبياء و 

  السالم ، قصدي من هذه احلكاية أن تعرف كيف التسلسل والتجادل مع الكفار هؤالء ، لعلك فهمت ؟

  .واهللا فهمت اهللا جيزيك عنا اخلري إن شاء اهللا فهمت فهمت   :السائل 

  .فيه شيء عند غريه  :الشيخ 

  .نريد إال سالمتك ال واهللا ما  :السائل 

  .السالم عليكم  :الشيخ 

  .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته  :الشيخ 

  .أنا فقدت زوجي من شهر : السائلة 

  .اهللا يرمحه  :الشيخ 

  املرأة كم تعتد كم شهر ؟: السائلة 

  .أربعة أشهر وعشرة أيام  :الشيخ 

  كمة من ذلك لو مسحت  ؟هل جيوز هلا يف هذه الفرتة اخلروج وما هي احل: السائلة 

أوال ما تسألني عن احلكمة ، اسأيل عن حكم الشرع ؛ أما احلكمة قد يعلمها بعض الناس وجيهلها أكثر  :الشيخ 

الناس فإذا سألتين أنا مثال أنه شو احلكمة وقلت ما أعرف ، أنت هنا بيصري عندك شك بينما إذا سألتين شو 

يف حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أن املرأة املتوىف عنها احلكم أعرف احلكم جاء يف كتاب اهللا و 

زوجها جيب أن تعتد يف بيتها بل ويف البيت الذي جاءها خرب موت زوجها أي لو كانت يف بيت غري بيتها الزم 

عه فحينئذ تقضي هناك بقية أيام العدة أربعة أشهر وعشرة أيام ؛ فباألوىل واألحرى إن مات الزوج يف بيته وهي م

ال جيوز هلا أن خترج البتة حىت تنقضي متام العدة ؛ أما إذا كان هناك ضرورة ملحة فهنا املسألة تدخل يف القاعدة 

مثال مثال ال مسح اهللا أن هذه املرأة أصيبت بسكتة قلبية فحينئذ  "الضرورات تبيح احملظورات " العامة يلي تقول 

وري ؛ أما بدها تزور أبوها أخوها  أمها أقارا إىل آخره ، بدها يضطرون ألخذها للمستفشى ، هذا أمر ضر 

تشرتي حاجة يف السوق ويوجد من يشرتيها ، كل هذه األشياء ليست من الضرورات يف شيء ؛ فإذا عليها أن 



تلتزم دارها حىت تنقضي عدا متاما ؛ لكن ذلك ال مينع أن تتحدث مع الغرباء فضال عن األقارب حديث عادي 

  .فيه مانع سواء كان من وراء احلجاب أو كان بواسطة اهلاتف ، واضح اجلواب  ما

  .واضح ، معليش سؤال ثاين لو مسحت  :السائل 

  هل روح امليت بتعرف عنا شو بنساوي هنا يف بيته مثال  ؟: السائلة 

بالدنيا بالكلية يعين أبدا ، هذه خرافات تدور يف أذهان بعض الناس ، امليت إذا مات انقطعت عالقته  :الشيخ 

لو نزلت القنابل الذرية يلي مسعيت عن واحدة منها ملا أنزلوها األمريكان على اليابان لو نزلت مئات القنابل الذرية 

 )إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث ( على هذه األرض الكروية ما بيحسوا األموات منها اطالقا 

فاملوتى ال يسمعون ، فال تصدقي هذه  ))وما أنت بمسمع من في القبور ( (: وربنا يقول يف القرآن الكرمي 

  .األخبار كلها 

  طيب يا سيدي قراءة القرآن تصل امليت ؟: السائلة 

  .إذا كانت القراءة من األوالد املتوىف  :الشيخ 

  والزوجة ؟: السائلة 

  أنت بدك جتاوبين وال أنا ؟ :الشيخ 

  .تفضل : السائلة 

ه ، أنا عم أحكي رايح أعطيك جواب جامع مانع فأقول إذا كان الذي يقرأ القرآن هو ولد للمتوىف أيو  :الشيخ 

سواء كان أبا أو أما فهذه القراءة تنفع ؛ أما من سوى األوالد فال تنفع قراءم غري األبوين كما ذكرت آنفا ؛ 

استطاعتك أنك تدعي له ، إن كان فالزوجة إذا طلعت برة لكن بالشك أنت كزوجة مصابة بوفاة زوجك فإنك ب

حمسنا فربنا عزوجل يزيد يف حسناته وإن كان مسيئا ربنا يتجاوز عن سيئاته ، دائما يعين تذكريه باخلري وتدعي له 

باخلري ؛ أما أن تقرأي ويب ثواب القراءة للزوج خالص انقطع عمله كما ذكرت يف احلديث السابق ومتام هذا 

هل عندك  )إال من ثالث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له ( : م احلديث قوله عليه السال

  منه أوالد ؟

  .عندي مخس بنات وولد : السائلة 

  أكربهم ؟ :الشيخ 

  .عشر سنوات : السائلة 

هم عشر ، إن شاء اهللا يعيشوا ويكونوا سعداء ويعملوا صاحلا حىت ينتفع أبوهم منهم ومن اآلن أنت ربي :الشيخ 



  .على هذا 

  .معليش سؤال أخري حنن غلبناك : السائلة 

  .تفضلي  :الشيخ 

  

  مثال لو بعثت أمه حتج عنه هل احلجة هنا يستفيد منها ؟: السائلة 

هذا فيه تفصيل ، إن كان املتوىف مل يتمكن من احلج يف قيد حياته إما بسبب فقره أو مرضه فحينئذ  :الشيخ 

نه ، أحد األوالد ، أحد األوالد حيج عنه ؛ أما غريه كما ذكرنا فيما يتعلق بالقراءة ييجوز أنه أحد األوالد حيج ع

  فما أحد يستطيع أن حيج عنه إال إذا كان موصي وصية ، هل أوصى هو بشيء ؟

  .ال واهللا ما وصى بس إال أنه توىف : السائلة 

  .خالص ما أحد يستطيع حيج عنه  :الشيخ 

  .شكرا يا شيخنا : السائلة 

  .شيخ  :لسائل ا

  .نعم  :الشيخ 

  ؟  ...هناك سؤال هل جيوز  :السائل 

  .هاته  :الشيخ 

  هل جيوز االخنراط يف السياسية :السائل 

  .ال ال  :الشيخ 

  .بعض الناس قالوا إن الشيخ ناصر الدين األلباين جبواز االخنراط يف هذه اجلماعة  :السائل 

د جيتمعان ، هل مسعت اجلواب ؟ مشكلة قضية اجلزائر عندكم ذاك إما سوء فهم أو سوء قصد ، وق :الشيخ 

  .هل مسعت اجلواب  ...املخابرة 

  .بارك اهللا فيك شيخنا  :السائل 

  .وفيك بارك  :الشيخ 

  بالنسبة للتصاوير اليت تنهى وكانت غري شرعية يعين صور عادية ؟: سائل آخر 

  .حمرمة بالشك  :الشيخ 

  



من امرأة أيب مع أخي من أيب وأنا رضعت منها كذلك فهل جيوز ألحد منا الزواج يل ابنة عميت رضعت  :السائل 

  منها ؟

  أيش نوع الرضاعة ؟ كم كانت الرضاعة ؟ :الشيخ 

  .أكثر من مخس رضاعات  :السائل 

  أكثر ، طيب أنت تسأل عن من جيوز أو ال جيوز عنك ؟ :الشيخ 

  .عين وعن أخويت كذلك  :السائل 

  ، أنت رضعت ممن ؟ اصرب شويه :الشيخ 

  .من امرأة أيب  :السائل 

  امرأة أبوك رضعت منها ؟ :الشيخ 

  .وهي بنت عميت رضعت منها  :السائل 

  يعين أنت تريد أن تتزوج من ابنة عمتك ؟ :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

  وهي رضعت أيضا كما رضعت أنت عنها فوق اخلمس رضعات ؟ :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

  .جيوز ، أما إخوتك فيجوز  طبعا ال :الشيخ 

  إخوايت من أيب ؟ :السائل 

  .نعم  :الشيخ 

  .هي رضعت مع أحدهم يعين  :السائل 

  مع أحدهم ؟ :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

  يعين كما رضعت أنت معها ؟ :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

  .فالذي رضع شأنه شأنك ال جيوز  :الشيخ 

  .جزاك اهللا خريا  :السائل 

  .رحبا يا م :الشيخ 



  ما هو املقصود بال تفيد ماذا هنا ؟ ) ...فضل عائشة على النساء ( تفسري احلديث  :السائل 

  يعين تقصد هل هي للعموم أو للخصوص ؟ :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

كفضل الثريد على الطعام ، الشك هو يفيد العموم ولكن كما تقول القاعدة األصولية أنه ما من عام   :الشيخ 

خص ، ميكن البقاء على هذا العموم إال إذا جاء النص الصريح يضطرنا إىل استثناء هذا النص الصريح إال وقد 

  .من العموم ، وهذا ما ال حيضرنا اآلن 

  هل هذا منها ؟ )كمل من الرجال كثير ( يف حديث  :السائل 

  .ال هذا ليس تفضيل إمنا هو بيان فضيلة  :الشيخ 

هللا فيك بالنسبة للحديث الذي يقول فيه املصطفى صلى اهللا عليه وسلم موسى أخونا الفاضل بارك ا :السائل 

  عند الكثيب األمحر قائما يصلي ، يعين هل هذا احلديث صحيح ؟

  .نعم  :الشيخ 

  طيب بالنسبة لكيفية القيام قائما يصلي هل نسأل عنها ؟ :السائل 

  وهل جيوز أن تسأل عن كيفية القيامة ؟ :الشيخ 

  .وبارك اهللا فيك  ال :السائل 

  .فهذا القيام كالقيامة  :الشيخ 

  .جزاك اهللا خريا  :السائل 

  .واضح  :الشيخ 

شيخ كان مصلي انصرف اإلمام وكان يف مجاعة متأخر فاتته ثالث ركعات من الظهر فانتهى اإلمام ،   :السائل 

  كم ميشي مقدار أن يتخذ سرتة ؟

  .حد يقول هذا ال يصلي ميشي خطوات حبيث أنه إذا رأي ال أ :الشيخ 

  وإذا وجد من يقول هذا ال يصلي ، هذا مشى كثري ؟ :السائل 

قلنا ما ميشي ، ال ميشي اخلطوات اليت إذا رآه شخص خارج الصالة ظن أنه ال يصلي ألن العمل الكثري  :الشيخ 

  .هو الذي يبطل الصالة 

الفريضة ، بعضهم يقول يؤخرهم بعد الشمس بالنسبة لسنة صالة الفجر يا شيخ من مل يصليها قبل  :السائل 

  أفضل ؟



  .ما فيه أفضلية األمران جائزان إن شئت عقب الفريضة وإن شئت بعد طلوع الشمس وارتفاعها  :الشيخ 

  .جزاك اهللا خريا  :السائل 

  .وإياك  :الشيخ 


